
 

AM\1084753DA.doc  PE576.507v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

27.1.2016 A8-0009/19 

Ændringsforslag  19 

Marie-Christine Vergiat, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning M a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ma. der henviser til den manglende 

gennemsigtighed i de løbende 

forhandlinger går hånd i hånd med 

manglen på upartiske konsekvensanalyser 

og et åbenlyst misforhold i omfanget af 

høringer og inddragelse af 

interesserepræsentanter på den ene side 

og civilsamfundet på den anden; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/20 

Ændringsforslag  20 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Anne-

Marie Mineur, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marina 

Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 og 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. retter i forbindelse med de 

igangværende forhandlinger om aftalen 

om handel med tjenesteydelser følgende 

henstillinger til Kommissionen, der: 

(…)  

vi. at invitere lokale og regionale 

myndigheders repræsentanter, som er 

repræsenteret på EU-plan af 

Regionsudvalget, til de dialoger, der 

tilrettelægges af Kommissionen i starten 

og slutningen af hver forhandlingsrunde; 

2. anmoder Kommissionen om fuldt ud at 

tage hensyn til denne beslutning og give et 

svar senest seks måneder efter dens 

vedtagelse; 

Stk. 1 og 2 erstattes i deres helhed med 

følgende: 

1. anmoder Kommissionen om at trække 

sig ud af forhandlingerne om TiSA, idet 

denne aftale vil bringe EU’s 

servicestandarder, arbejdspladser 

(herunder kvalitetsjob), offentlige 

tjenester for EU-borgere og 

medlemsstaternes ret til at regulere i fare; 

 

Or. en 
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Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Malin Björk, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra a - nr. ii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

ii. at gentage sin støtte til ambitiøse, 

omfattende og afbalancerede 

forhandlinger, der skal frigøre det 

uudnyttede potentiale ved et mere 

integreret globalt marked for 

tjenesteydelser, idet man samtidig undgår 
social, miljømæssig og økonomisk 

dumping og garanterer den fuldstændige 

overholdelse af EU-retten; at forme og 

regulere globaliseringen og styrke 

internationale standarder, idet retten til at 

regulere og forfølge legitime mål for den 

offentlige politik, såsom folkesundhed, 

sikkerhed og miljø, sikres retligt; at sikre 

øget markedsadgang for europæiske 

tjenesteudbydere, herunder SMV'er, 

inden for centrale sektorer, idet man giver 
mulighed for specifikke undtagelser for 

følsomme sektorer, bl.a. alle offentlige 

tjenesteydelser; at sikre, at disse 

forhandlinger yder et rimeligt og betydeligt 

bidrag til jobskabelse og inklusiv vækst og 

fastsætter ambitiøse standarder for handel 

med tjenesteydelser for det 21. århundrede; 

at respektere EU's og dets medlemsstaters 

politiske, sociale og kulturelle modeller 

samt de grundlæggende principper, der er 

fastsat i EU-traktaterne og dem, der er 

indeholdt i EU's charter om grundlæggende 

ii. at stræbe efter en afbalanceret 

forhandling, der skal forhindre social, 

miljømæssig og økonomisk dumping og 

garantere den fuldstændige overholdelse 

af EU-retten; at forme og regulere 

globaliseringen og styrke internationale 

standarder, idet retten til at regulere og 

forfølge legitime mål for den offentlige 

politik, såsom folkesundhed, sikkerhed og 

miljø, sikres retligt; at give mulighed for 

specifikke undtagelser for følsomme 

sektorer, bl.a. alle offentlige 

tjenesteydelser; at sikre, at disse 

forhandlinger yder et rimeligt og betydeligt 

bidrag til jobskabelse og inklusiv vækst og 

fastsætter ambitiøse standarder for handel 

med tjenesteydelser for det 21. århundrede; 

at respektere EU's og dets medlemsstaters 

politiske, sociale og kulturelle modeller 

samt de grundlæggende principper, der er 

fastsat i EU-traktaterne og dem, der er 

indeholdt i EU's charter om grundlæggende 

rettigheder, såsom ligestilling mellem 

mænd og kvinder; at fremme og beskytte 

menneskerettighederne, demokratiet og 

retsstaten i hele verden 
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rettigheder, såsom ligestilling mellem 

mænd og kvinder; at fremme og beskytte 

menneskerettighederne, demokratiet og 

retsstaten i hele verden 

Or. en 
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Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra a – nr. iii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

iii. at sigte mod multilateralisering og at 

modsætte sig eventuelle bestemmelser eller 

bilag, der ville forhindre den, hvilket ville 

være uforeneligt med GATS og ville 

forhindre fremtidig integration i WTO-

systemet; at indlemme nye parter på den 

betingelse, at de accepterer de allerede 

aftalte regler og ambitionsniveauet; at 

skabe incitamenter for en bredere 

deltagelse i forhandlingerne; at bemærke, 

at både de største hindringer og det største 

vækstpotentiale vedrørende handel med 

tjenesteydelser findes i BRICS- og MINT-

landene; at anerkende disse landes 

betydning for EU i deres egenskab af 

eksportdestinationer med en stadig større 

middelklasse, som kilde til input af rå- og 

hjælpestoffer og som centrale 

omdrejningspunkter for globale 

værdikæder;  

at bane vej for, at engagerede nye og 

dynamiske økonomier kan deltage, og at 

gentage sin støtte til Kinas anmodning om 

at deltage i forhandlingerne; at sikre tilsagn 

fra alle TISA-deltagerne om at gøre 

resultatet af forhandlingerne multilateralt; 

at sikre, at der lægges særlig vægt på 

udviklingslandene, og at medtage 

iii. at sigte mod multilateralisering og at 

modsætte sig eventuelle bestemmelser eller 

bilag, der ville forhindre den, hvilket ville 

være uforeneligt med GATS og ville 

forhindre fremtidig integration i WTO-

systemet, navnlig ved at sikre, at der 

udelukkende anvendes en 

positivlistetilgang til alle former for 

tjenesteydelser, markedsadgang og 

national behandling; at indlemme nye 

parter på den betingelse, at de accepterer 

de allerede aftalte regler og 

ambitionsniveauet; at skabe incitamenter 

for en bredere deltagelse i forhandlingerne; 

at bemærke, at både de største hindringer 

og det største vækstpotentiale vedrørende 

handel med tjenesteydelser findes i 

BRICS- og MINT-landene; at anerkende 

disse landes betydning for EU i deres 

egenskab af eksportdestinationer med en 

stadig større middelklasse, som kilde til 

input af rå- og hjælpestoffer og som 

centrale omdrejningspunkter for globale 

værdikæder;  

at bane vej for, at engagerede nye og 

dynamiske økonomier kan deltage, og at 

gentage sin støtte til Kinas anmodning om 

at deltage i forhandlingerne; at sikre tilsagn 
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bestemmelserne i artikel IV i GATS, i 

TISA 

fra alle TISA-deltagerne om at gøre 

resultatet af forhandlingerne multilateralt; 

at sikre, at der lægges særlig vægt på 

udviklingslandene, og at medtage 

bestemmelserne i artikel IV i GATS, i 

TISA 

Or. en 
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Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, 

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra a- nr. vi a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  via. at reflektere over, at Uruguay for 

nylig har trukket sig ud af TISA-

forhandlingerne, og at drage de 

nødvendige konklusioner ved at lægge 

mere vægt på behovene for de 

udviklingslande, der tilslutter sig TISA. 

Or. en 



 

AM\1084753DA.doc  PE576.507v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 
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Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Martina Michels, Thomas Händel, 

Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Marie-

Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra a - nr. vii a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  viia. at inkludere et kapitel om bæredygtig 

udvikling i TISA, hvori der fastsættes 

miljømæssige og sociale 

beskyttelsesstandarder, herunder ILO's 

centrale arbejdsstandarder og 

videreudviklede ILO-standarder; at 

inkludere en bestemmelse, som forbyder 

forringelse af arbejdstagerrettigheder og 

sænkning af sociale og miljømæssige 

standarder, når tjenester liberaliseres 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Ændringsforslag  25 

Thomas Händel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Matt Carthy, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra a – nr. viii a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  viiia. at indføje en revisionsklausul, som 

indfører en mekanisme, der gør det muligt 

for en part at forlade aftalen eller at 

suspendere eller ophæve tilsagn om 

liberalisering af en tjenesteydelse, navnlig 

i tilfælde af overtrædelser af 

arbejdsstandarder og sociale standarder 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/26 

Ændringsforslag  26 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra a - nr. viii b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  viiib. at insistere på, at aftalen bør 

indeholde mulighed for en 

domstolsprøvelse med hensyn til 

indvirkning på og respekt for 

menneskerettigheder i forbindelse med 

handel med tjenesteydelser 

Or. en 
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Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra a - nr. ix a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  ixa. at benytte en mindre tendentiøs 

økonomiske metode i de 

konsekvensanalyser, som Kommissionen 

anvender 

Or. en 

 

 


